
                          
                                                                      

         
 

 
      
 
 

NOTA À IMPRENSA 
 
 

 

Inauguração da primeira exposição internacional do Museu Nacional de Arqueologia 
 

Lusitânia Romana: Origem de dois povos  /  Lusitania Romana: Orígen de dos pueblos 
 
 
Inaugura no próximo dia 23 de março, no Museo Nacional de Arte Romano (MNAR), em Mérida, a 
Exposição Lusitania Romana: Orígen de Dos Pueblos / Lusitânia Romana: Origem de Dois Povos. 
 
Esta exposição é organizada conjuntamente pelo Museo Nacional de Arte Romano e pelo Museu 
Nacional de Arqueologia (MNA), sob a égide do Gobierno da Extremadura, e com a colaboração 
científica da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Uma exposição que foi concebida e 
preparada para ser apresentada nestes dois museus. 
 
Inicialmente patente em Mérida, Lisboa e o Museu Nacional de Arqueologia (a partir de outubro 
de 2015) são a segunda paragem de um trajeto que se prevê termine no Museu Arqueológico 
Nacional de Madrid. 
 
Trata-se do maior número de bens culturais da Antiguidade Clássica, provenientes da Lusitânia, e 
pertencentes a museus de Espanha e de Portugal, reunidos expressamente para esta exposição 
conjunta para se apresentarem em museus dos dois países. 
 
Encontram-se apresentados, nesta exposição, mais de 200 bens culturais pertencentes a um total 
de 18 Museus e outras entidades (13 portuguesas e 5 espanholas). Entre as 77 peças de 
instituições portuguesas representadas, 15 integram a lista de Bens de Interesse Nacional, 
vulgarmente designados por “Tesouros Nacionais”.  
 
A exposição é constituída por 10 núcleos, correspondendo cada um deles a um capítulo do 
catálogo da exposição, com artigos de investigadores que se têm dedicado ao estudo da Lusitânia 
Romana e as respetivas fichas de catálogo das peças que constituem cada núcleo. 

O comissariado científico é da responsabilidade de José María Álvarez Martínez, Diretor do Museo 
Nacional de Arte Romano, Mérida; de António Carvalho, Diretor do Museu Nacional de 
Arqueologia, Lisboa e de Carlos Fabião, Professor da Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa. 
 
Informações para a Imprensa: 

Maria Resende: mresende@dgpc.pt  - Telf: 21 361 42 00 
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